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RESUMO 

 

 

A GUERRA DE JULHO DE 2006: O CONFLITO ASSIMÉTRICO TRAVADO POR 

ISRAEL E HEZBOLLAH EM RAZÃ O DE UMA DISPUTA FRONTEIRIÇA  

 

AUTOR: Matheus Môço Da Silva Maia  

ORIENTADOR(A): Carlos Eduardo Luz Gabriel 

 

No período pós Guerra Fria, os Estados apresentavam-se com relações estáveis em âmbito 

externo, contudo enfrentavam problemas internos devido a maior pressão social em assuntos 

governamentais. Esse cenário foi o grande responsável para o crescimento dos conflitos 

assimétricos nesse período, que ficou marcado pelas guerras irregulares ao redor do mundo. O 

objetivo desse trabalho foi avaliar a Guerra de Julho de 2006, entre Israel e Hezbollah, 

mostrando a relevância dos conhecimentos sobre a guerra assimétrica, que vem ganhando 

maior atenção. Com uma análise de dados bibliográficos, foi apresentado o antepassado 

histórico das partes em disputa, bem como, da região disputada. Posteriormente, foram 

observados os acontecimentos da guerra em uma sequência cronológica e a atuação dos 

beligerantes, demonstrando, intrinsecamente, um combate assimétrico. Com esta pesquisa, foi 

possível demonstrar a importância e a necessidade do conhecimento de fatos históricos para 

que sejam compreeendidas as estratégias de combate que são utilizadas na atualidade, e que 

tem como finalidade, reduzir este problema. 

 

Palavras-chave: Hezbollah. Israel. Guerra de Julho e Guerra assimétrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

THE JULY 2006 WAR: THE ASYMMETRIC CONFLICT FIGHTED BY ISRAEL 

AND HEZBOLLAH AS A BORDER DISPUTE  

 

 

AUTHOR: Matheus Môço Da Silva Maia 

SUPERVISOR: Carlos Eduardo Luz Gabriel 

 

In the post-Cold War period, states had stable external relations, however they faced internal 

problems due to greater social pressure in governmental matters. This scenario was largely 

responsible for the growth of asymmetric conflicts in this period, which was marked by 

irregular wars around the world. The objective of this work was to evaluate the July 2006 

War, between Israel and Hezbollah, showing the relevance of knowledge about asymmetric 

war, which has been gaining more attention. With an analysis of bibliographic data, the 

historical ancestor of the disputing parties was presented, as well as the disputed region. 

Subsequently, the events of the war were observed in a chronological sequence and the action 

of the belligerents, intrinsically demonstrating an asymmetric combat. With this research, it 

was possible to demonstrate the importance and the need for the knowledge of historical facts 

in order to understand the combat strategies that are used today, and which aim to reduce this 

problem. 

 

Keywords: Hezbollah. Israel. July War and Asymmetric War. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Desde o fim da Guerra Fria, em novembro de 1991, marcado pela queda do Muro de 

Berlim, o conflito bélico entre dois grandes Estados parecia algo improvável, porém as 

insurgências e os conflitos internos marcaram o período pós-guerra. Os Estados 

apresentavam-se com relações estáveis em âmbito externo, contudo enfrentavam problemas 

internos devido a maior pressão social em assuntos governamentais (VISACRO, 2017). 

Os conflitos travados no século XX tem como característica a presença de atores não-

estatais que lutavam pelos seus interesses. Eles utilizavam-se da violência ilegal, da 

população e dos meios de informação como ferramentas para obtenção das suas ambições. 

Suas ações não seguiam um preceito ético ou legal, tendo como única finalidade a conquista 

dos seus objetivos, que eram alcançados ao fazer da população o seu “escudo e espada” e da 

mídia a forma de propagar seus atos e pretensões, como meio de obter uma pressão social, 

fazendo com que o poder político do Estado cedesse aos seus anseios (VISACRO, 2017). 

“A guerra assimétrica domina na atualidade tanto a atenção militar quanto a pública 

devido a sua espetacular irrupção no dia-a-dia mundial e a sua “redescoberta”, dado que ela 

não é um conceito novo” (BERMÚDEZ, 2006, p. 64).  

Há uma grande divergência entre os insurgentes e o Estado quanto os limites legais 

que restringem o emprego do poderio militar-bélico nos conflitos. Além da difícil 

diferenciação dos integrantes de um movimento insurgente em meio a população, o Estado 

fica limitado no combate devido a tratados internacionais. Esses tratados impedem o uso de 

material bélico de modo desproporcional, porém, em contrapartida, não possuem regras 

quanto ao emprego militar por parte dos insurgentes. 

Diante do cenário anteriormente apresentado, podemos dizer que a presença da guerra 

assimétrica na região do Oriente Médio tem atraído a atenção nos conflitos de caráter político 

e religioso. As táticas de guerra utilizadas pelo Hezbollah ao enfrentar um adversário 

tecnologicamente superior, manteve a organização no conflito até o cessar-fogo, oficializado 

pelo Conselho de Segurança da ONU. Há uma grande relevância no conhecimento sobre os 

conflitos assimétricos devido seu crescimento e influência no cenário mundial. 

Logo, esta pesquisa se pretende esclarecer o seguinte questão: como se deu a Guerra 

de Julho de 2006?  
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1.1 OBJETIVOS 

 
 

1.1.1 Objetivo geral 

 
 

Analisar como se deu a Guerra de Julho de 2006. 

 
1.1.2 Objetivos específicos 

 
 

Apresentar os fatos históricos que antecedem a Guerra de Julho de 2006; 

Apresentar os fatores que levaram a crise ao conflito armado; 

Verificar quais foram os principais atores estatais e não-estatais relacionados ao 

conflito; 

Analisar os fatos que influenciaram o uso da guerra assimétrica pelo Hezbollah no 

combate. 
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2 REFERENCIAL  TEÓRICO  

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO  

 

2.1.1 Israel 

 

Antes da Primeira Guerra Mundial, o Oriente Médio, Egito, Império Turco Otomano e 

Pérsia dividiam a região que, posteriormente, foi dominada pelos vencedores da grande 

guerra, Reino Unido e França. Esses Estados dividiram as fronteiras da região aumentando, 

ainda mais, a complexidade histórica do local. A ambição da Grã-Bretanha no potencial 

econômico dos judeus, fez com que firmasse o compromisso de fomentar a criação de um 

Estado judeu no Mandato Britânico da Palestina, caso conquistasse a região, que antes 

pertencia ao Império Otomano, através da Declaração de Balfour de 1917 (ZAHREDDINE e 

TEIXEIRA, 2015). 

 

Figura 1 - Declaração de Balfour de 1917, a carta original de Balfour a Rothschild 

 
Fonte: PALESTINA LIBRE (2019)   

 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, judeus buscaram refúgio do Holocausto na 

Palestina. O intenso fluxo de pessoas gerou repúdio do povo árabe, resultando na Revolta 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_de_Balfour
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_de_Balfour
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Árabe de 1936. Esta revolta se deu contra o domínio colonial britânico e a imigração judaica 

em massa na área do Mandato Britânico da Palestina (GOMES, 2001). 

Pressionado, o governo britânico publicou o Livro Branco de 1939, que limitava um 

máximo global de setenta e cinco mil pessoas nos cinco anos seguintes, de modo que, a 

população judia atingisse um terço da população total. Após o período de cinco anos, não se 

permitiria mais a imigração de judeus, a menos que os árabes da Palestina estivessem 

dispostos a aceitá-los. Contudo, essa medida não foi suficiente para impedir a imigração dos 

judeus para a Palestina (GOMES, 2001). 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética 

apresentaram o Plano de Partição da Palestina. Nesse plano, os judeus eram favorecidos em 

relação aos árabes, fazendo com que estes rejeitassem a proposta. Todavia, o Plano foi 

aprovado na primeira Sessão Especial da Assembleia Geral da ONU, em 29 de 

Novembro de 1947. Com isso, o movimento sionista, de reivindicação a criação de um Estado 

nacional judaico no território do antigo Reino de Israel, crescia junto com a violênta e 

resistência árabe (GOMES, 2001). 

Em 14 de maio de 1948, um dia antes do fim do Mandato Britânico, a Agência Judaica 

proclamou a independência, criando o Estado de Israel. A história de Israel é marcada por 

uma grande expansão territorial em razão de diversos conflitos com países vizinhos, causados 

por impasses territoriais e religiosos com os palestinos (GOMES, 2001). 

 

2.1.2 Hezbollah 

 

O Hezbollah é uma organização política, religiosamente fundamentalista e paramilitar 

xiita, tendo como origem a marginalização dos xiitas no Líbano, a Revolução Islâmica do Irã 

de 1979 e a invasão israelense no sul do Líbano em 1982. A desigualdade social, econômica e 

política dos xiitas libaneses, em relação aos sunitas e cristãos, ajudou a fomentar uma 

mobilização social, pois se sentiam menosprezados pelo governo libanês (MEIHY , 2016). 

Segundo Norton (2018 p. 110-111): “os xiitas eram a comunidade mais necessitada no 

Líbano. Eles eram os mais pobres, os menos educados e os menos propensos a se beneficiar 

dos serviços oferecidos pelo governo, tais como serviços de saúde ou serviços públicos”.  

Isso se deu devido a localização territorial dos xiitas, que eram localizados no sul do 

Líbano, onde a OLP (Organização para a Libertação da Palestina) e Israel se enfrentavam 

durante a década de 1970 (BRENNEN, 2009, p. 11-12). 

O fundamentalismo do Hezbollah segue como modelo a Revolução Iraniana de 1979, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_colonial_brit%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ali%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandato_Brit%C3%A2nico_da_Palestina
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_Novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_Novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1947
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realizando uma autocrítica sobre o seu procedimento com relação ao Islã e, segundo Bernard 

Lewis (2004, p. 40):  

 

Os fundamentalistas muçulmanos [...] não diferem da corrente dominante em 

questões de teologia e interpretação dos textos sagrados. Sua crítica, em sentido 

mais amplo, é relativa a toda a sociedade. O mundo islâmico, na opinião desses 

fundamentalistas, tomou um caminho errado. Seus governantes chamam a si 

mesmos de muçulmanos e fingem ser o Islã, mas são, de fato, apóstatas que 

aboliram a Lei Sagrada e adotaram leis e costumes estrangeiros, infiéis. A única 

solução, segundo eles, é um retorno ao autêntico modo de vida muçulmano, e, para 

isso, a remoção dos governos apóstatas é um primeiro passo essencial. Os 

fundamentalistas são antiocidentais no sentido de que vêem o Ocidente como a fonte 

do mal que está corroendo a sociedade muçulmana, mas seu primeiro ataque está 

dirigido contra seus próprios líderes e governantes (ex. Xá do Irã em 1979 e Sadat, 

no Egito, em 1981).  

 

 

A Revolução Iraniana de 1979 serviu como esperança aos xiitas, mobilizando-os para 

lutarem contra a opressão que sofriam no Líbano (BRENNEN, 2009, p. 12). 

A invasão israelense em 1982, foi o último acontecimento necessário para a formação 

do Hezbollah. A expulsão da OLP por Israel deu a oportunidade dos libaneses recuperarem o 

poder no sul, com isso os xiitas formaram um grupo paramilitar para lutar contra os cristãos e 

palestinos que receberam ajuda de Israel, para que pudessem controlar o vazio deixado. 

Porém, o Irã enviou armas, dinheiro e sua Guarda Revolucionária Iraniana para auxiliar no 

recrutamento, doutrinação religiosa e no treinamento militar. Posteriormente, na década de 

1990, o Irã apoiou a transição do Hezbollah para a política libanesa, marcando um grande 

avanço para o grupo  (BRENNEN, 2009, p. 13). 

A Síria também auxiliou o Hezbollah, como forma de estreitar relações com o Irã e 

afetar, indiretamente, Israel, fornecendo armas, dinheiro e rotas de trânsito para o apoio bélico 

iraniano (BRENNEN, 2009, p. 13). 

O Hezbollah tem apresentado uma grande evolução, criando uma imagem que 

transcede a de um grupo terrorista ao atuar como uma “tábua de salvação” para a comunidade 

xiita libanesa. Ao longo dessa evolução, o grupo usa uma estratégia que pode ser chamada de 

“multicamada”, por agir na área militar, social e política. Além de ser percebido como o 

representante do Irã e da Síria, faz duras críticas com relação à legitimidade de Israel. A sua 

agenda nacional faz com que Hezbollah esteja inserido nas funções políticas do país, 

ganhando popularidade ao agir como o principal árbitro do bem-estar social no sul do Líbano 

(CHAFIK, 2013, p. 3). 

As táticas de guerra irregular, aliadas a influência política do Líbano e o apoio de 

outros países, fizeram com que Hezbollah crescesse e se tornasse uma ameça no OM.  
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2.1.3 Disputas de fronteira entre Israel e Líbano 

 

As divergências fronteiriças que hoje existem entre Israel e Líbano ocorrem desde o 

fim do Império Otomano. O interesse sionista no sul do Líbano pode ser remonta a 1918, 

antes mesmo da criação desses Estados. Foi sugerido que as fronteiras de um novo Estado 

israelense se estendessem do norte do rio Litani, no Líbano, até o rio Banias, na Síria 

(SULTAN, 2008, p.73). 

Na Conferência de Paz de Paris, em 1919, os líderes sionistas queriam as fronteiras do 

novo Estado, a incluir todos os territórios até o rio Litani (SULTAN, 2008). 

 Israel estava interessado na área por razões históricas e estratégicas. Israel acreditava 

que duas tribos judias haviam morado na área nos tempos antigos, alegando que a primeira 

colônia de Israel veio de Sidon ou Saida, que agora está localizado no sul do Líbano. 

Estrategicamente, queria uma fronteira mais ao norte, o que teria melhorado as capacidades 

defensivas e os interesses de segurança do futuro Estado israelense e acesso ao rio Litani 

(HIRST, 2010, p. 22-23). 

Israel ainda tem interesse na área devido a riqueza hídrica, pois esses recursos hídricos 

do local são uma fonte vital de água para o norte de Israel. Como resultado, tentou obter 

acesso às águas do rio Litani por décadas, invadindo o Líbano em 1949, 1958 e 1978 

(SULTAN, 2008, p. 79-80). 

No final da década de 1960, quando ocorreram confrontos entre Israel e a Organização 

de Libertação da Palestina (OLP), após a guerra árabe-israelense de 1967, as tensões foram 

aumentadas pelo Acordo do Cairo de 1969. Este acordo deu à OLP autoridade sobre campos 

de refugiados palestinos no Líbano, e abriu caminho para a OLP estabelecer um Estado não 

oficial dentro do Líbano. A presença palestina no Líbano aumentou, consideravelmente, 

depois do Setembro Negro de 1970, quando o rei Hussein expulsou militantes palestinos com 

a justificativa de que eles estavam conspirando contra seu regime (CHAMA, 2008). 

Depois disso, a OLP e milhares de combatentes palestinos, se mudaram para o Líbano. 

A OLP começou, então, a usar o sul Líbano como base para a realização de ataques contra 

Israel. Essa mudança ameaçou a segurança do norte de Israel, e provocou a invasão do sul do 

Líbano em 1978, na Operação Litani. Como resultado, a ONU adotou as CSNU 425 e 426, 

em março de 1978, que buscavam estabelecer paz e segurança no sul Líbano, pedindo para 

que Israel se retirasse, e que o governo libanês estabelecesse um controle sobre todo o seu 

território. Eles também estabeleceram as Nações Unidas Força Interina no Líbano (UNIFIL) 

para garantir a paz e a estabilidade na área, permanecendo no sul do Líbano desde então 
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(CHAMA, 2008). 

A presença da OLP no Sul do Líbano ainda representava uma ameaça à segurança do 

norte de Israel. Na Operação Paz para a Galiléia, em 1982, Israel invadiu o Líbano 

novamente, avançando até Beirute, conseguindo forçar as tropas da OLP a deixar o Líbano. 

Israel, então, apoiou a candidatura de Bashir Gemayel à presidência do Líbano. Eles 

esperavam que sua liderança daria ao Líbano um governo pró-israelense, permitindo ao 

libanês-israelense um acordo de paz a ser alcançado, e garantindo a estabilidade de sua 

fronteira norte. Bashir Gemayel era um membro sênior do partido Phalange e fundador da 

organização libanesa Forças, uma milícia cristã que Israel havia apoiado durante a guerra 

civil , com a finalidade de neutralizar a influência palestina e síria no Líbano. Ele foi eleito 

presidente da Líbano, em 23 de agosto de 1982, mas assassinado nove dias depois por uma 

bomba no Sede da Phalange, em Beirute. Sua irmã, Amine Gemayel, o substituiu como 

presidente, no entanto, seu governo não era forte o suficiente para garantir a segurança de 

Israel, fazendo com que os confrontos fronteiriços e transfronteiriços continuassem 

(CHAMA, 2008).  

Os israelenses ocuparam o sul do Líbano do ano de 1982 a 2000 com a ajuda de sua 

Procuração libanesa, uma milícia cristã chamada Exército do Líbano do Sul (SLA). Hezbollah 

foi formada em 1982 com apoio iraniano e sírio em reação à ocupação israelense (CHAMA, 

2008).  

Em 2000, o governo israelense decidiu se retirar do sul Líbano em face de protestos 

públicos que ocorriam devido ao alto número de militares israelenses vítimas no sul do 

Líbano, ocupado por Israel. Em 16 de junho de 2000, o CSNU concluiu que Israel havia se 

retirado totalmente do território libanês, de acordo com CSNU 425. No entanto, o governo 

libanês e o Hezbollah argumentaram que Israel continuva a ocupar o território libanês nas 

Fazendas Shebaa, na vila Ghajar e em Kfar Colinas Shouba, localizadas na fronteira entre o 

Líbano e o Golan Heigh, ocupado por Israel (CHAMA, 2008) 

 

2.1.4 Cenário no Oriente Médio em 2006 

 

Durante a guerra de Julho de 2006, o cenário no OM era de tensão, pois estava 

dividido em duas alianças, uma liderada pelos Estados Unidos e outra liderada pela Síria e Irã, 

o que tem sido mencionado como “uma nova Guerra Fria Árabe” (KERR, 1971).  

A aliança sírio-iraniana era dominada pelos xiitas iranianos em conjunto com grupos 

sectários, tais como Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmico e Irmandade Muçulmana. O Irã e a 
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Síria mantêm fortes relações desde 1979, momento em que Saddam Hussein assumiu o poder 

no Iraque. Como a Guerra do Golfo de 1990-1991, resultando no enfraquecimento do Iraque, 

o Irã sentiu que poderia desenvolver uma função regional que fosse proporcional ao seu 

tamanho, caso conseguisse combater Israel, para ratificar seu potencial regional. Os objetivos 

dessa aliança consistiam em mudar o equilíbrio regional de poder em seu favor, reduzir a 

influência regional dos EUA, Israel e seus aliados, e impedir uma nova ordem regional. 

Mahmoud Ahmadinejad, na época presidente do Irã, acreditava que os EUA eram os únicos 

com força para impedir que o Irã de atingir a sua supremacia regional (WILKINS, 2011, p. 

85-86). 

 A segunda aliança, liderada pelos EUA, incluía Israel, os Estados árabes “moderados” 

– Egito, Jordânia e Arábia Saudita – e a maioria dos Estados do Golfo. Tais atores juntaram-

se pelo receio das ambições regionais do Irã e da Síria, como também, pela preocupação com 

suas relações com o Hezbollah, o Hamas e outros atores não estatais. Alimentada pelos EUA, 

a aliança tem como objetivo principal estabelecer uma nova ordem regional favorável ao 

controle dos EUA, transmitindo valores americanos da democracia e dos direitos humanos 

(WILKINS, 2011, p. 85-86). 

Os membros desta aliança são notoriamente divergentes, estando unidos apenas quanto 

a oposição à aliança liderada pelo Irã-Síria. Os cidadãos dos Estados árabes "moderados", não 

os regimes, não gostam dos EUA e de Israel tanto quanto os membros da aliança oposta 

(HIRST, 2010, p. 277). 

 

2.2 GUERRA DE JULHO DE 2006 

 

Em 12 de julho, Hezbollah cruzou a fronteira matando três soldados israelenses e 

sequestrando mais dois, em uma operação chamada "True Promise" (HIRST, 2010, p.328-

329). Israel respondeu ao sequestro com um bombardeio aéreo, e informou que apenas 

interromperia seus ataques após a libertação dos soldados sequestrados (EXUM, 2006, p. 2).  

Hezbollah, anteriormente, já havia realizado ataques através da fronteira e a resposta 

de Israel havia sido contida e limitada à área de fronteira. No entanto, o ataque do dia 12 de 

Julho ocorreu em uma área internacionalmente reconhecida como fronteira (WILKINS, 

2011).  

Depois da guerra, Nasrallah, o líder do Hezbollah, disse que não esperava uma forte 

retaliação por parte de Israel, imaginava que ocorreriam apenas bombardeamentos a alguns 

alvos (SHADID, 2006).  
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Nos primeiros dias da guerra, Israel impôs um bloqueio completo de terra, mar e ar 

no Líbano e bombardeou partes significativas de sua infraestrutura, como o aeroporto 

internacional de Beirute e os prédios da TV Al-Manar, administrada pelo Hezbollah. Iniciou 

pequenos ataques terrestres no sul do Líbano e lançou folhetos, visando o apoio da população. 

Hezbollah respondeu lançando foguetes para o norte de Israel, atingindo até Haifa. Em 14 de 

julho, Hezbollah lançou um míssil anti-navio contra o barco israelense INS Hanit, ancorado 

na costa de Beirute, matando quatro membros de sua tripulação (HAREL, 2006).  

Nos primeiros dias da guerra, Nasrallah ofereceu parar de bombardear Israel, se ele 

parasse seu ataque ao Líbano, mas não houve acordo (SULTAN, 2008, p. 30). 

Em 15 de julho, os esforços diplomáticos internacionais tentaram resolver o conflito 

quando a delegação especial da ONU, em Israel e no Líbano, chegou à região (HAREL, 2008, 

p.112). Contudo, o governo de Ehud Olmert, primeiro-ministro de Israel, não interrompeu os 

ataques ao Líbano, apoiado pelos EUA e pela comunidade internacional, que condenou 

Hezbollah e Hamas na cúpula do G8, em São Petersburgo, de 15 a 17 Julho (WILKINS, 

2011). 

Em 16 de julho, o número de mortos havia atingido cento e sessenta pessoas no 

Líbano, e vinte e quatro em Israel. Protestos anti-guerra cresceram em Israel e, em 17 de 

julho, o colunista do Haaretz, Gideon Levy, escreveu: “Lamentavelmente, a Força de Defesa 

de Israel uma vez novamente se parece com o valentão do bairro. Um soldado foi sequestrado 

em Gaza? Tudo de Gaza pagará. Oito soldados são mortos e dois sequestrados no Líbano? 

Todo o Líbano vai pagar. Um e apenas um idioma é falado por Israel, o idioma da força” 

(WILKIN S, 2011, p. 94). 

Em 17 de julho, Olmert exigiu o retorno dos soldados sequestrados para assinar um 

cessar-fogo completo, o destacamento do exército libanês no sul do Líbano, a remoção do 

Hezbollah da área e cumprimento da Resolução 1559 do CSNU (OLMERT, 2006). 

Em 19 de julho, iniciou-se a Batalha de Maroun al-Ras em uma pequena aldeia que 

funcionava como uma importante fortaleza para o Hezbollah, no sul do Líbano (WILKINS, 

2011). 

A Batalha de Bint Jbeil começou em 23 de julho, e durou até dia 29 do mesmo mês 

(HAREL, 2008, p. 142). Esta foi uma das principais batalhas da guerra, que ocorreu na cidade 

de Bint Jbeil, outro reduto do Hezbollah. As críticas continuaram a aumentar em Israel 

durante a guerra, e um jornalista do Jerusalem Post indagou: “Quais são os nossos objetivos 

nesta guerra?” (WILKINS, 2011). 

A desaprovação por parte da população, combinada com o fracasso do exército 
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israelense em garantir uma vitória rápida, forçou o governo de Olmert a assumir uma posição 

mais moderada. Em 23 de julho, Olmert requereu a retirada parcial do Hezbollah do sul do 

Líbano, um embargo à transferência de armas e supervisão internacional das fronteiras Síria-

Libanesa, para impedir a transferência de armas através delas (HAREL, 2008, p. 145). 

Em 25 de julho, quatro observadores militares da ONU da Áustria, Canadá, China e 

Finlândia foram mortos quando o exército israelense disparou contra um posto de observador 

da ONU em Khiam, no sul do Líbano. No mesmo dia, duas ambulâncias da Cruz Vermelha 

foram atingidas pela Força Aérea de Israel (IAF) ao transportar feridos civis para Tiro 

(WILKINS, 2011, p. 95).  

Na reunião do CSNU, em 21 de julho, Fuad Siniora, Primeiro Ministro da Líbano, 

pediu um consenso interno libanês sobre medidas para neutralizar a crise. Durante a reunião, 

Olmert e Livni pediram o retorno incondicional dos soldados israelenses, e argumentaram que 

qualquer solução para o conflito precisaria garantir a segurança de Israel contra terroristas e 

ataques de foguetes ao longo de sua fronteira norte. Isso significava implantar o exército 

libanês ao sul do Líbano, e desarmar Hezbollah e outros grupos militantes (WILKINS, 2011). 

Em 24 de julho, Livni continuou a pressionar por uma solução diplomática ao lado de 

um cessar-fogo, argumentando que apenas um cessar-fogo criaria um vácuo que o Hezbollah 

preencheria com mais terrorismo (WILKINS, 2011). 

Em 24 de julho, Condoleezza Rice, Secretária de Estado dos EUA, se encontrou com 

Berri, e discutiram questões como a criação de uma zona tampão no sul do Líbano patrulhada 

pelo exército libanês e UNIFIL; a troca de prisioneiros ou 'detidos libaneses e israelenses'; o 

retorno de refugiados no sul do Líbano; ajuda internacional para o esforço de reconstrução no 

Líbano; e ênfase na solução do problema das fazendas de Shebaa através da ONU. 

(WILKINS, 2011). 

Em 26 de julho, na tentativa de terminar a guerra, Siniora apresentou seu plano de sete 

pontos em uma audiência internacional no Roma Conferência 15. Três dias após a audiência, 

Israel rejeitou o pedido da ONU, que consistia em uma trégua de três dias com o intúito de 

permitir a ajuda humanitária chegar ao sul do Líbano (WILKINS, 2011). 

A conferência contou com a presença da Secretária de Estado dos EUA, Condoleezza 

Rice, Secretária Geral da ONU, Kofi Annan, primeiro ministro libanês, Fouad Siniora, que 

participaram da conferência ao lado de autoridades e diplomatas da Grã-Bretanha, França, 

Alemanha, Grécia, Itália, Espanha, Canadá, Rússia, Chipre, Egito, Jordânia, Arábia Saudita, 

Turquia, União Européia e Banco Mundial. O Vaticano participou como um observador. 

Israel, Hizballah, Síria e Irã não estavam presentes (WILKINS, 2011). 



22  

 Em 30 de julho, na vila de Qana, no sul do Líbano, um ataque aéreo israelense matou 

vinte e oito civis, incluindo, dezesseis crianças, o que mudou a opinião pública internacional e 

árabe (WILKINS, 2011).  

Apesar da tragédia em Qana, Olmert fez um discurso no dia seguinte dizendo: “cessar-

fogo e não haverá cessar-fogo”. O ministro da Defesa, Amir Peretz, também rejeitou a ideia 

de um cessar-fogo, dizendo: "Somente superando o terrorismo podemos alcançar a paz". No 

entanto, um cessar-fogo de quarenta e oito horas entre Israel e Líbano foi estabelecido depois 

que o governo libanês pediu um cessar-fogo imediato na Reunião do CSNU, em 31 de julho 

(WILKINS, 2011). 

Após o cessar-fogo, os dois lados retomaram seus ataques. O gabinete israelense 

também aprovou uma ofensiva terrestre, destinada a destruir quaisquer mísseis remanescentes 

do Hezbollah, na área entre a fronteira norte e o rio Litani. Os esforços diplomáticos 

internacionais foram retomados, e uma versão preliminar de uma resolução da ONU para o 

fim da guerra foi apresentada ao Conselho de Segurança da ONU, em 5 de agosto, redigido 

sob mediação da França e dos EUA. No entanto, a resolução foi retirada devido a objeções do 

Líbano e de Israel. Em 7 de agosto, o governo libanês concordou em enviar quinze mil tropas 

libanesas para o sul do Líbano sob a condição da retirada das tropas israelenses do país 

(WILKI NS, 2011, p. 98). 

Após uma reunião da Liga Árabe, em Beirute, dia 7 de agosto, uma delegação árabe 

foi enviada para Nova York no dia seguinte, pressionando a inclusão de partes do plano dos 

sete pontos de Siniora na resolução final da ONU16 . A partir deste momento, os governos 

árabes e a ONU começaram a coordenar seus esforços diplomáticos na tentativa de trazer um 

fim satisfatório aos combates. As negociações concentraram-se nas Fazendas Shebaa, o 

destacamento de soldados libaneses em sul do Líbano e um embargo de armas ao Líbano na 

supervisão do Fronteira libanesa-síria para impedir a transferência de armas através dela. No 

entanto, os israelenses não ficaram satisfeitos com a resolução. Eles sentiram que os EUA 

haviam cedido muito rapidamente aos franceses, que haviam adotado a posição árabe, e eles 

estavam preocupados com a eficácia de uma UNIFIL (WILKINS, 2011, p. 99). 

Em 11 de agosto, uma versão alterada do projeto de resolução foi aprovado pelo 

Conselho de Segurança da ONU como UNSCR 1701 e, no dia seguinte, foi aceito pelo 

governo libanês e pelo Hezbollah (REUTERS, 2006). 

No entanto, os israelenses votaram para que o cessar-fogo fosse adiado por sessenta 

horas, e lançou uma ofensiva terrestre em larga escala no Líbano. Os israelenses receberam a 

versão final da resolução algumas horas após o início do ofensivo em terra, eles a aprovaram 
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em 12 de agosto, mas era tarde para interromper sua ofensiva. Israel, finalmente, concordou 

com a Resolução 1701 do CSNU, em 13 de agosto, e, após trinta e quatro dias, os combates 

finalmente cessaram, às 8 horas da manhã do dia 14 de agosto. Após o término dos combates, 

a ONU pediu o fim dos bloqueios aéreos e marítimos de Israel e Líbano, que foram 

finalmente levantados em 7 e 8 de setembro de 2006 (WILKINS, 2011, p. 99).   

O conflito armado de 2006,  ficou conhecido como “A Segunda Guerra do Líbano”, 

que teve início no dia 12 de julho de 2006, e se estendeu  por trinta e quatro dias, causando a 

morte de, pelo menos, mil e duzentos libaneses – a maioria civis –, cento e dezenove soldados 

e quarenta e cinco civis israelenses. O Hezbollah lançou mais de quatro mil mísseis contra 

Israel. Um estudo indicou que os ataques aéreos de Israel causaram a destruição de cento e 

trinta mil casas, e trouxeram danos à economia e infraestrutura libanesa, estimados em US$ 7 

bilhões (BRENNEN, 2009, p. 44). 

 

2.2.1 Atuação de Israel no conflito 

 

Os objetivos políticos de Israel eram restabelecer sua dissuasão na região, ao afirmar 

que não admitiria ataques transfronteiriços contra seus soldados e cidadãos, e construir na 

política libanesa uma aversão a Hezbollah, reprimindo seu status de “Estado dentro do 

Estado” (BRENNEN, 2009, p. 39).  

Os objetivos militares de Israel eram a eliminação dos mísseis estratégicos e foguetes 

do Hezbollah; criação de uma zona de segurança livre das forças militares do movimento xiita 

ao longo da fronteira com Israel; e conseguir a libertação dos dois soldados israelenses 

capturados através de operações militares. Ao alcançar os dois primeiros objetivos militares, 

Israel esperava conseguir, rapidamente, a implementação da Resolução nº 1559 do Conselho 

de Segurança das Nações Unidas, aprovada em 2004, na qual solicitava o desarmamento do 

Hezbollah e o envio de tropas libanesas para a fronteira israelense (BRENNEN, 2009, p. 39-

40).  

Israel usou a estratégia de “dissuasão pela punição”, que consistia em uma série de 

ataques para prejudicar Hezbollah e a população civil, com o intuito de desfazer o suporte ao 

grupo. E uma forte campanha de guerra psicológica, com a finalidade de desonrar a imagem 

do Hezbollah perante o Líbano e a comunidade internacional, o que poderia trazer apoio e 

cooperação por parte da população libanesa e inibir os combatentes do movimento 

(BRENNEN, 2009, p. 40). 

Israel trabalhou suas campanhas psicológicas, principalmente, para ganhar apoio da 
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população contra o Hezbollah. Para obter o apoio dos civis libaneses, Israel distribuiu 

mensagens gravadas para celulares e linhas telefônicas, como: “Ó povo libanês, dizemos para 

você não seguir o Hezbollah.”, “Nós vamos continuar atacando e ninguém trará seus 

prisioneiros de volta a Israel, exceto o governo libanês.”, “Hassan, você já percebeu que o 

exército israelense não é tão delicado quanto a teia de uma aranha? É uma teia de aço que vai 

estrangular você!”, “Este é o Estado de Israel. Essa resistência. . . está forçando você ficar em 

casa como ratos.”, “Quem é que está colocando sua vida em perigo? Quem está usando você 

como escudos humanos? Não queremos prejudicá-lo.”, “Estavam a bombardear a infra-

estrutura para que o Hezbollah não tenha meios de disparar seus foguetes.”, “Sabemos que 

você queria atingir Israel, mas você enfrentou uma casa de aço.”. Estas mensagens foram as 

forças de defesa de Israel, bem como os folhetos que eram distribuidos, como mostra a Figura 

2, que ilustra Nasrallah como um fantoche sendo controlado por duas mãos rotuladas como 

Síria e Irã. O texto que se encontra na imagem diz: “Para os cidadãos libaneses: quanto 

tempo? Quanto tempo você vai ser marionetes em nas mãos da Síria e do Irã? Quanto tempo o 

Hezbollah, a quinta coluna, continua colocando sua independência e segurança em perigo? 

Hezbollah e seu líder está prejudicando a paz e a prosperidade do Líbano que foi criada depois 

de um grande esforço. Israel continuará usando todo o seu poder para atacar Hezbollah e 

trazer a paz de volta à região. O Estado de Israel” (BRENNEN, 2009). 

 

Figura 2 - Folhetos lançados pelas forças israelenses em 18 de julho.  

  
 Fonte: FRIEDMAN (2009) 
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2.2.2 Atuação do Hezbollah no conflito 

 

Entre os anos de 2000 e 2006, Hezbollah posicionou armas, foguetes, e depósitos de 

provisões em regiões estratégicas, e implantou minas em vias para afetar a força blindada de 

Israel. O Instituto de Estudos Estratégicos, ao efetuar trinta e seis entrevistas com israelenses 

que participaram do conflito de 2006, constataram que o fator principal no desempenho do 

Hezbollah foi a combinação do combate convencional com o combate irregular, empregando 

táticas assimétricas enquanto executavam os meios de combate tradicionais (LINDEMANN, 

2010, p. 69).  

 

Nesses seis anos,  o Hezbollah pode reorganizar suas estruturas e seus recursos 

humanos e materiais, transformando-se numa força irregular muito bem equipada e 

adestrada. Hoje, diferentemente do passado, o Hezbollah tem seus três braços 

irregulares perfeitamente constituídos.O braço armado ostensivo, a força de 

guerrilha, apa inclusive, a ações limitadas de conquista e manutenção de acidentes 

capitais no terreno, o braço clandestino, a força subterrânea, responsável pelas ações 

de subversão, sabotagem e de terrorismo seletivo e indiscriminado; e o seu braço 

logístico, a força de sustentação, com cadeias de suprimento muito bem estruturada 

(PINHEIRO, 2007,  p. 2). 

 

A estratégia de Hezbollah consistia em provocar um alto número de baixas israelenses, 

o que poderia causar pressão sobre o governo israelense através da opinião pública. Em 21 de 

julho, Nasrallah, Secretário-Geral do Hezbollah, concedeu uma entrevista a Al Jazeera, na 

qual deixou clara a sua estratégia de resistência: “A vitória que estamos a falar é quando a 

resistência sobrevive. Quando a sua vontade não está quebrada, então esta é a vitória. Quando 

não estamos derrotados militarmente, então esta é a vitória” (NAKHLEH, 2007, p. 5).  

Através da demonstração de força, como os contínuos laçamentos de foguetes, o grupo 

fundamentalista impedia o avanço de Israel no território libanês. Os contra-ataques causavam 

inúmeras perdas de tropas e tanques para Israel, pressionando-o a recuar. Ademais, o 

Hezbollah conseguiu preservar o seu sistema de controle de comando e, apesar dos ataques 

aéreos e algumas limitações, também foi hábil em reabastecer seus foguetes e munições. 

Comandantes de alta patente das Forças de Defesa de Israel admitiram que a liderança do 

Hezbollah mantivesse contato com seus comandantes, e estes, estabeleceram uma sofisticada 

rede de comunicações, apesar da interrupção causada por Israel (NAKHLEH, 2007, p. 7-8).  

No ramo da inteligência, Hezbollah atuou em cooperação com a Inteligência Libanesa. 

Ele prendeu, pelo menos, dezesseis espiões israelenses, e realizou a contrainteligência através 

dos “feedbacks” a Israel com informações errôneas sobre seus combatentes e posições, de 

modo que, os israelenses identificaram posições-chave que, na verdade, eram ilusórias. As 
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comunicações internas do exército de Israel foram interceptadas, de forma que, os dados eram 

obtidos com antecedência, informando onde e quando aviões e bombardeiros israelenses 

atacariam. Nakhleh (2006) observou:  

 

Na verdade, não houve degradação observável das capacidades militares do 

Hezbollah durante a guerra. A qualidade e a resistência de seu desempenho militar 

superaram as expectativas israelenses em praticamente todos os domínios, desde o 

volume e precisão dos disparos de foguetes contra o norte de Israel até a sofisticação 

de sua rede de comunicações e de camuflagem astuta de equipamento militar pesado 

e bunkers. O Hezbollah ainda conseguiu interceptar comunicações do rádio das 

Forças de Defesa de Israel (NAKHLEH, 2007, p. 8). 

  

Hezbollah empregou uma tática de guerrilha baseada na ocultação de seus 

combatentes em meio a população. O grupo buscou esconderijos para seu poder bélico em 

locais que dificultariam os ataques de Israel, como mesquitas, assistências infantis e escolas. 

O objetivo era uma vitória simbólica, pois não poderia fazer frente militarmente. Com isso, 

usou a mídia para explorar os danos colaterais do ataque inimigo, como a televisão al-Manar e 

a rádio al-Nur (BRENNEN, 2009). 

O grupo lançou cerca de quatro mil foguetes contra alvos civis em Israel, para que 

conseguisse uma pressão da população de Israel a favor do cessar-fogo. Juntamente com os 

ataques, ocorriam os envios de mensagens e fotografias mostrando as mortes causada pelos 

ataques ao público israelense. A propaganda foi a maior arma do grupo no conflito, tendo, 

sempre, Nasrallah como centro das propagandas, motivando seus seguidores e homenagiando 

os membros mortos em prol do grupo (BRENNEN, 2009). 

Entretanto, a população libanesa e a infratestrutura do país sofreu grande perdas 

devido a guerra. Em uma entrevista realizada em 27 de agosto, Nasrallah afirmou: “se fosse 

conhecido em 11 de julho que a operação levaria a uma guerra, eu faria isso? Eu digo não, 

absolutamente não”. Tal afirmação pode ser considerada uma simples estratégia política, a 

fim de evitar uma reação libanesa negativa e algumas alegações de que o Hezbollah foi o 

responsável pela guerra e danos causados, evitando uma visão danosa da população 

(NAKHLEH, 2007, p. 9). 
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3 REFERENCIAL  METODOLÓGICO  

 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram: leituras preliminares para 

aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e 

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a 

pesquisa, procurou-se garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além 

de propiciar a verificação das etapas de estudo. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA  

 

O presente estudo será conduzido por meio de uma pesquisa bibliográfica, tendo em 

vista que sua fundamentação teórico-metodológica ocorrerá por meio da investigação sobre 

os assuntos relacionados a Guerra de Julho de 2006 e conflitos assimétricos. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Serão realizadas pesquisa bibliográficas a respeito do tema, onde o universo do 

presente estudo são as análises sobre o cenário geopolítico no OM, e a relação entre Israel e 

o Hezbollah.  

A coleta de dados do presente trabalho dar-se-á por meio de uma pesquisa 

bibliográfica na literatura disponível, tais como: livros, monografias, artigos científicos, 

artigos de jornais e revistas internacionais e nacionais, de acesso livre ao público em geral, 

incluindo-se nesses aqueles disponíveis na rede mundial de computadores (PINHEIRO, 

2016). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo, discuto os resultados e apresento as considerações finais desta pesquisa, 

tendo como objetivo, portanto, fazer uma reflexão a respeito da população dentro da guerra 

assimétrica, definição que abrange o fato em estudo. Por fim, será apresentada uma discussão 

com base em uma análise comparativa dos conceitos. 

 

4.1 GUERRA ASSIMÉTRICA 

 

4.1.1 Conceito de guerra assimétrica  

 

 Conflito de baixa intensidade, guerra pequena, guerra irregular e guerra não 

convencional, são alguns dos exemplos que podemos encontrar como termos para definir um 

conflito assimétrico, como tem sido utilizado pela maioria dos autores (VISACRO, 2017). 

 O termo “conflito assimétrico” surgiu, em 1974, na obra The Concept of Power and Its 

Use Explaining Asymmetric Conflict, de Andrew. Embora o termo vem sendo empregado por 

diversos militares e com definições distintas, a que se demosntra mais objetiva e direta para as 

ameaças de natureza não equivalente é assimétrica e assíncrona, ou seja, não convencional 

(VISACRO, 2017).  

 De acordo com Alessandro Visacro (2017), a guerra irregular é resultado de um 

prosseguimento de diversos fatores, são eles: 

- Ambiente Favorável: moldado pelo ambiente político e psicossocial no qual está 

imerso; 

- Contraste social: catalisadores primários da violência social; 

- Aquisição de um referencial crítico: desenvolvimento da consciência sobre uma 

opressão; 

- Incremento demográfico superior à capacidade de ingerência do Estado: formação de 

reserva humana mobilizáveis e suscetíveis ao apelo à violência; 

- Inexistência de sólida tradição institucional: insipiente grau de maturidade de suas 

instituições políticas, sociais ou militares; 

- Conflitos étnicos e religioso: ressentimento mútuo por meio do culto à lembrança de 

grandes massacres. 

 Esses fatores estão presentes nas ações iniciais de forças não convencionais, e 

permanecem contribuindo para a consolidação de uma infraestrutura político-militar 
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territorial, o que significa operar em amplo especto.  

  

4.1.2 A população como alvo 

 

 O general Smith defende a teoria de que a guerra tende a ser conduzidas cada vez mais 

entre o povo, chamada de Guerra no Meio do Povo (GMP), que caracterizada por um mundo 

de confrontos e conflitos, teria emergido após a 2ª Guerra Mundial (II GM). Nela, a sequência 

paz-crise-guerra-resolução-paz, prevalecente no paradigma anterior, na qual o fator decisivo 

seria a aplicação da força militar, teria deixado de vigorar. O novo paradigma se resume em 

“um entrecruzar contínuo entre confronto e conflito”. Embora os conflitos possam vir a ser 

resolvidos, o mesmo não aconteceria necessariamente com os confrontos (SMITH, 2008, p. 

223).  

 Para o general Smith, os confrontos objetivariam influenciar o oponente, mudar suas 

intenções e estabelecer condições visando, acima de tudo, a vencer o choque de vontades. Nos 

conflitos, o objetivo seria atingir um resultado decisivo através da aplicação direta da força 

militar (SMITH, 2008, p. 224). 

  Segundo Smith (2008) os civis também podem ser alvo, tanto quanto as forças 

inimigas: 

 

O povo, nas cidades, nas vilas, nas ruas e em sua casa – todas as pessoas, em 

qualquer lugar – pode encontrar-se no campo de batalha. Os combates podem travar-

se contra grupos de inimigos formados e reconhecíveis que se movimentam entre 

civis, contra inimigos disfarçados de civis e – com e sem intenção – contra civis. 

(SMITH, 2008, p. 325) 

 

 O apoio da população, interna e externa, tornou-se um multiplicador de combate na 

guerra assimétrica devido ao potencial de influência nos objetivos militares, políticos e 

sociais. Devido ao grande poder de obter a população como aliada, os atores envolvidos nesse 

conflito englobam nas operações militares a obtenção do apoio populacional, o que cresce de 

importância a interpretação da cultura e costume local, para que esses aspectos não sejam 

mais um impecílio no teatro de operações (VISACRO, 2017). 

 Conforme podemos analisar na tabela 1, forças irregulaes empregam métodos para 

conquistar a população, seja um alinhamnto ideológico ou efetivo físico para o combate. Com 

base nos sistemas operacionais que norteiam os conflitos atuais, forças irregulares geram 

contribuições muito relevante no nível tático, fomentando ainda mais o uso da guerra 

irregular. 
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Tabela 1 – Apoio da população no nível tático 

Sistema operacional Contribuição no nível tático 

Manobra - Permite a conquista de pontos capitais. 

- Oferece conhecimentos detalhado sobre o terreno que podem ser 

utilizados nos itinerários. 

- Auxilia na preparação do terreno. 

Inteligência - Alimenta o fluxo de informes para o setor de inteligência com 

fontes humanas e imagens. 

- Permite avaliar as consequencias das operações em seu 

comportamento. 

- Compõe um vetor de contra-inteligência alimentado oponente 

com informações falsas. 

Logística - Contribui no fornecimento de gêneros alimentícios. 

- Auxilia a composição pessoal, material e armamento. 

- Apoia o transporte de tropas como o uso automóvel civil. 

Comando e controle - Transmite informes de interesse da tropa. 

- Facilita a comunicação através de aparelhos de telecomunicação. 

Proteção - Influencia na mobilidade do oponente com a construção de 

barricadas e armadilhas. 

Fogos - Apoia em operações militares, em sua própria execução, sendo 

um multiplicador do poder de combate. 

- Dificulta o emprego do poderio bélico do inimigo para tentar 

obter a confiança da população.  

Fonte: ELABORADO PELO AUTOR (2020) 

 

 Smith e Visacro, teoricamente, se complementam ao interpretar os conflitos atuais 

considerando a população como centro gravitacional. Com isso, defendem uma mudança de 

atuação dos exércitos nas guerras assimétricas, nas quais as forças não seriam mais 

empregadas para alcançar o objetivo político por meio da conquista de um objetivo militar 

estratégico, mas sim, para estabelecer uma condição na qual o objetivo político possa ser 

alcançado por outros meios e modos (SMITH, 2008, p. 316). Essa estratégia faz crescer a 

importância da interpretação a população para conquistar seu apoio, dentro e fora do campo 

de batalha. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A finalidade desta pesquisa é compreender o fato histórico da Guerra de Julho de 

2006, entre Israel e Hezbollah, com o intuito de explorar o conceito de guerra assimétrica. Os 

dados históricos e os conceitos apresentados, demonstram que é necessária uma abordagem 

diferente de segurança e defesa de um Estado quando se trata de um conflito irregular. As 

doutrinas e estratégias de um combate regular não são eficientes frente a essa forma de 

combate utilizada pelas forças insurgentes, pois seu emprego se caracteriza na dissimulação 

em meio a população, o que a torna o foco das operações militares. 

Atualmente, a população e a mídia tornaram-se peças importantes em um conflito, 

sendo capazes de influenciar e nortear as ações de uma força militar, tendo em vista os seus 

poderes de influenciar no campo de batalha. 

Podemos ainda afirmar que, não basta a especialização de apenas algumas áreas nas 

forças militares, é necessário que haja o apoio da população para obter o sucesso. Novos 

atores no campo de combate, em uma ação no nível tático que não seja bem vista pela 

população, que pode estar dentro ou fora da área em dispua, pode ter o poder de atingir o 

nível político, dificultando o sucesso das ações militares. Portanto, deve haver um treinamento 

das tropas convencionais para que estejam aptas a operar em meio as narrativas da mídia e a 

sensibilidade da população. 

Em um conflito assimétrico, as forças militares atuam em um ambiente operacional 

volátil, incerto, complexo e ambiguo, afetando o local de atuação e interferindo no emprego 

de estratégias. As operações militares devem contemplar a dimensão humana, informacional e 

física, de forma que todo espaço de batalha seja disputado, como espaços marítimos, 

terrestres, aéreos, espaciais e cibernéticos. Por meio da análise desse fato histórico, podemos 

concluir que as tropas devem estar preparadas para serem empregadas, não consistindo apenas 

qualidade e quantidade de material bélico, mas também no conhecimento do conceito de uma 

guerra assimétrica e, consequentemente, em como empregar suas forças para atuar nas 

diferentes dimensões do combate. 
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ANEXO A - O PLANO DE SETE PONTO DO LÍBANO  

 

Seguindo as instruções do meu governo, tenho a honra de encaminhar ao seu 

atenção ao Plano de Sete Pontos apresentado por Fuad Siniora, Primeiro Ministro da Líbano, 

em Roma, na quarta-feira, 26 de julho de 2006, e posteriormente adotado pelos libaneses 

Conselho de Ministros. Este plano exige um cessar-fogo imediato e abrangente e uma 

declaração de acordo sobre os seguintes pontos: 

 

1. Compromisso de libertar prisioneiros libaneses e israelenses e 

detidos através do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. 

 

2. A retirada do exército israelense atrás da Linha Azul e o retorno 

dos deslocados para as suas aldeias. 

 

3. Compromisso do Conselho de Segurança de colocar a área de Shebaa Farms 

e as colinas de Kfarshouba sob jurisdição das Nações Unidas até o delineamento das 

fronteiras e a soberania libanesa sobre eles está totalmente estabelecida. Enquanto estiver nas 

Nações Unidas custódia, a área estará acessível para os proprietários libaneses de lá. Mais 

longe, Israel entrega todos os mapas restantes de minas terrestres no sul do Líbano aos 

Estados Unidos Nações. 

 

4. O governo libanês estende sua autoridade sobre seu território através de 

suas próprias forças armadas legítimas, de modo que não haverá armas ou autoridade do que o 

Estado libanês, conforme estipulado na reconciliação nacional de Taef documento. 

 

5. A força internacional das Nações Unidas, operando no sul do Líbano, é suplementado e 

aprimorado em números, equipamentos, mandato e escopo de 

conforme necessário, a fim de realizar trabalhos humanitários e de socorro urgentes e garantir 

estabilidade e segurança no Sul, para que aqueles que fugiram de suas casas possam retornar. 

 

6. As Nações Unidas, em cooperação com as partes relevantes, comprometem-se 

as medidas necessárias para mais uma vez efetivar o Acordo de Armistício assinado 

Líbano e Israel em 1949, e para garantir a aderência às disposições desse acordo, bem como 

explorar possíveis alterações ou desenvolvimento dos referidos disposições, conforme 

necessário. 

 

7. A comunidade internacional se compromete a apoiar o Líbano em todos os níveis, e ajudá-

lo a enfrentar o tremendo fardo resultante do desenvolvimento humano, social e tragédia 

econômica que atingiu o país, especialmente nas áreas de ajuda, reconstrução e reconstrução 

da economia nacional. 

(Líbano, 2006) 
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ANEXO B - RESOLUÇÃO 1701 

 

 

Adotado pelo Conselho de Segurança em sua 5511ª reunião, em 11 de agosto de 2006 

 

O Conselho de Segurança,  

 

Recordando todas as suas resoluções anteriores sobre o Líbano , em particular as resoluções 

425 (1978), 426 (1978), 520 (1982), 1559 (2004), 1655 (2006) 1680 (2006) e 1697 (2006), 

bem como as declarações de seu Presidente sobre a situação no Líbano , em em particular as 

declarações de 18 de junho de 2000 (S / PRST / 2000/21), de 19 de outubro de 2004 (S /PRST 

/ 2004/36), de 4 de maio de 2005 (S / PRST / 2005/17), de 23 de janeiro de 2006 (S / PRST / 

2006/3) e de 30 de julho de 2006 (S / PRST / 2006/35), 

 

Expressando sua maior preocupação com a escalada contínua das hostilidades em Líbano e 

em Israel desde o ataque do Hizbollah a Israel em 12 de julho de 2006, que já causou centenas 

de mortes e feridos em ambos os lados, danos extensos à infra-estrutura civil e centenas de 

milhares de pessoas deslocadas internamente, 

 

Enfatizando a necessidade de um fim da violência, mas ao mesmo tempo enfatizando a 

necessidade de abordar urgentemente as causas que deram origem à atual crise, inclusive pela 

libertação incondicional dos soldados israelenses sequestrados, 

 

Consciente da sensibilidade da questão dos prisioneiros e incentivando os esforços 

visando resolver urgentemente a questão dos prisioneiros libaneses detidos em Israel, 

 

Congratulando-se com os esforços do Primeiro Ministro Libanês e com o compromisso de 

governo do Líbano , em seu plano de sete pontos, estender sua autoridade sobre seus 

território, através de suas próprias forças armadas legítimas, de modo que não haverá 

armas sem o consentimento do governo do Líbano e nenhuma outra autoridade do que o do 

governo do Líbano , saudando também seu compromisso com uma Força das Nações Unidas 

suplementada e aprimorada em números, equipamentos, mandato e escopo de operação, e 

tendo em vista sua solicitação neste plano de retirada imediata das forças israelenses do sul 

do Líbano, 
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Determinado a agir para que essa retirada ocorra o mais cedo possível, 

Tomando nota das propostas apresentadas no plano de sete pontos referentes à Shebaa 

fazendas área, 

 

Congratulando-se com a decisão unânime do Governo do Líbano sobre 7 de agosto de 2006 

para mobilizar uma força armada libanesa de 15.000 soldados no sul do Líbano quando o 

exército israelense se retira atrás da Linha Azul e solicita a assistência de forças adicionais da 

Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL) como necessário, para facilitar a 

entrada das forças armadas libanesas na região e para reafirma sua intenção de fortalecer as 

forças armadas libanesas com o material necessário para lhe permitir desempenhar as suas 

funções, 

 

Ciente de suas responsabilidades em ajudar a garantir um cessar-fogo permanente e um longo 

prazo solução para o conflito, 

 

Determinando que a situação no Líbano constitui uma ameaça para as organizações 

internacionais paz e segurança, 

 

1. Solicita a cessação total das hostilidades com base, em particular, nas cessação imediata 

pelo Hizbollah de todos os ataques e cessação imediata por Israel de todas as operações 

militares ofensivas; 

 

2. Após a cessação total das hostilidades, solicita ao Governo do Líbano e UNIFIL, conforme 

autorizado pelo parágrafo 11, a mobilizar suas forças em todo o Sul e exorta o Governo de 

Israel, pois essa implantação começa a retirar todas as suas forças do sul do Líbano em 

paralelo; 

 

3. Salienta a importância da extensão do controle da Governo do Líbano em todo o território 

libanês, de acordo com o disposições da resolução 1559 (2004) e da resolução 1680 (2006), 

bem como das disposições dos Acordos Taif, para que ele exerça sua plena soberania, de 

modo que não haverá armas sem o consentimento do governo do Líbano e não haverá 

autoridade diferente da do governo do Líbano; 
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4. Reitera o seu forte apoio ao pleno respeito pela Linha Azul; 

 

5. Reitera também o seu forte apoio, como recordado em todos os seus anteriores resoluções, 

pela integridade territorial, soberania e independência política dos Líbano dentro de suas 

fronteiras internacionalmente reconhecidas, conforme contemplado pelo Acordo Israel-

Libanês do Armistício Geral de 23 de março de 1949; 

 

6. Solicita à comunidade internacional que tome medidas imediatas para estender sua 

assistência financeira e humanitária ao povo libanês, inclusive através de facilitar o retorno 

seguro das pessoas deslocadas e, sob a autoridade da Líbano , reabrindo aeroportos e portos, 

de acordo com os princípios 14 e 15, e solicita também que considere mais assistência no 

futuro contribuir para a reconstrução e desenvolvimento do Líbano; 

 

7. Afirma que todas as partes são responsáveis por garantir que nenhuma ação seja tomada 

contrário ao parágrafo 1, que possa afetar adversamente a busca por um longo prazo solução, 

acesso humanitário às populações civis, incluindo passagem segura para comboios 

humanitários ou o retorno voluntário e seguro de pessoas deslocadas, e solicita a todas as 

partes que cumpram essa responsabilidade e cooperem com a Conselho de Segurança; 

 

8. Solicita a Israel e ao Líbano que apoiem um cessar-fogo permanente e um longo prazo 

solução baseada nos seguintes princípios e elementos: 

 

- total respeito pela Linha Azul por ambas as partes; 

 

- disposições de segurança para impedir a retomada das hostilidades, incluindo a 

estabelecimento entre a Linha Azul e o rio Litani de uma área livre de qualquer pessoal 

armado, bens e armas que não sejam os do Governo da Líbano e da UNIFIL, conforme 

autorizado no parágrafo 11, implantados nesta área; 

 

- aplicação integral das disposições relevantes dos Acordos Taif e dos 1559 (2004) e 1680 

(2006), que exigem o desarmamento de todas as grupos armados no Líbano , de modo que, de 

acordo com a decisão do gabinete libanês de 27 de julho de 2006, não haverá armas ou 

autoridade no Líbano além dessa do Estado libanês; 
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- nenhuma força estrangeira no Líbano sem o consentimento de seu governo; 

 

- nenhuma venda ou fornecimento de armas e material relacionado ao Líbano, exceto 

conforme autorizado pelo seu governo; 

 

- fornecimento às Nações Unidas de todos os mapas remanescentes de minas terrestres 

Líbano na posse de Israel; 

 

9. Convida o Secretário-Geral a apoiar os esforços para garantir o mais breve possível 

possíveis acordos de princípio do governo do Líbano e do Governo de Israel aos princípios e 

elementos para uma solução de longo prazo, conforme no parágrafo 8, e expressa sua intenção 

de participar ativamente; 

 

10. Solicita ao Secretário-Geral que desenvolva, em ligação com os atores internacionais e as 

partes interessadas, propostas para implementar as disposições dos Acordos Taif e das 

resoluções 1559 (2004) e 1680 (2006), incluindo desarmamento e delimitação das fronteiras 

internacionais do Líbano , especialmente nas áreas onde a fronteira é disputada ou incerta, 

inclusive por lidar com a área de fazendas de Shebaa e apresentar ao Conselho de Segurança 

propostas dentro de trinta dias; 

 

11. Decide, a fim de complementar e aumentar a força dos números, equipamento, mandato e 

escopo de operações, para autorizar um aumento da força força da UNIFIL até um máximo de 

15.000 soldados e que a força deverá, em além de cumprir seu mandato sob as resoluções 425 

e 426 (1978): 

(a) Monitorar a cessação das hostilidades; 

(b) Acompanhar e apoiar as forças armadas libanesas à medida queem todo o sul, inclusive ao 

longo da Linha Azul, quando Israel retira suas armas forças do Líbano, conforme previsto no 

parágrafo 2; 

(c) Coordenar suas atividades relacionadas ao parágrafo 11 (b) com o Governo do Líbano e do 

governo de Israel; 

(d) Estender sua assistência para ajudar a garantir o acesso humanitário a civis populações e o 

retorno voluntário e seguro de pessoas deslocadas; 

(e) Ajudar as forças armadas libanesas a tomar medidas em direção ao Estabelecimento da 

área a que se refere o n.o 8; 
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(f) Ajudar o Governo do Líbano , a seu pedido, a implementar 14; 

 

12. Atuando em apoio a uma solicitação do Governo do Líbano a enviar uma força 

internacional para ajudá-la a exercer sua autoridade em todo o autoriza a UNIFIL a tomar 

todas as medidas necessárias em áreas de implantação de suas forças e como considerar 

dentro de suas capacidades, para garantir que sua área de operações não é utilizado para 

atividades hostis de qualquer tipo, para resistir a tentativas por meios forçados impedir que 

cumpra suas obrigações sob o mandato do Conselho de Segurança, e proteger o pessoal, 

instalações, instalações e equipamentos das Nações Unidas, garantir a segurança e a liberdade 

de circulação do pessoal das Nações Unidas, trabalhadores humanitários e, sem prejuízo da 

responsabilidade do Líbano , para proteger civis sob ameaça iminente de danos físicos 

violência; 

 

13. Solicita ao Secretário-Geral que implemente urgentemente medidas para garantir que a 

UNIFIL possa desempenhar as funções previstas nesta resolução, exorta Os Estados Membros 

considerem fazer contribuições apropriadas para a UNIFIL e responder positivamente aos 

pedidos de assistência da Força e expressa sua forte agradecimento àqueles que contribuíram 

para a UNIFIL no passado; 

 

14. Convida o governo do Líbano a proteger suas fronteiras e outros pontos de entrada para 

impedir a entrada no Líbano sem o seu consentimento de armas ou material e solicita à 

UNIFIL, conforme autorizado no parágrafo 11, que ajude a Governo do Líbano, a seu pedido; 

 

15. Decide ainda que todos os Estados devem tomar as medidas necessárias para impedir, 

pelos seus nacionais ou dos seus territórios ou usar os seus navios de bandeira ou aeronave: 

(a) A venda ou fornecimento a qualquer entidade ou indivíduo no Líbano de armas e material 

relacionado de todos os tipos, incluindo armas e munições, veículos militares equipamentos, 

equipamentos paramilitares e peças de reposição para os supracitados, originário ou não de 

seus territórios; e 

(b) A provisão para qualquer entidade ou indivíduo no Líbano de qualquer treinamento ou 

assistência relacionada ao fornecimento, fabricação, manutenção ou uso de os itens listados na 

alínea (a) acima; exceto que essas proibições não se aplicam a armas, material relacionado, 

treinamento ou assistência autorizada pelo Governo do Líbano ou pela UNIFIL, conforme 

autorizado em 11; 
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16. Decide prorrogar o mandato da UNIFIL até 31 de agosto de 2007, e manifesta sua 

intenção de considerar em uma resolução posterior outros aprimoramentos no mandato e 

outras medidas para contribuir para a implementação de um plano permanente cessar-fogo e 

uma solução a longo prazo; 

 

17. Solicita ao Secretário-Geral que informe o Conselho dentro de uma semana sobre a 

implementação desta resolução e, posteriormente, regularmente; 

 

18. Salienta a importância e a necessidade de alcançar um plano abrangente, paz justa e 

duradoura no Oriente Médio , com base em todas as suas resoluções relevantes incluindo suas 

resoluções 242 (1967) de 22 de novembro de 1967, 338 (1973) de 22 de outubro de 1973 e 

1515 (2003) de 19 de novembro de 2003; 

 

19. Decide permanecer ativamente envolvido com o assunto.  

(UNSCR, 2006). 
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ANEXO C - MAPA DO SUL DO LÍBANO  

 

Fonte: DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE PAZ, SEÇÃO DE CARTOGRAFIA 

(2006) 
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ANEXO D- MAPA DOS LOCAIS BOMBARDEADOS DU RANTE A GUERRA DE 

2006 

 

Fonte: SULTAN (2008) 

 

 

 

 

 

 


